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Bekanta Dig med mina hemsidor på webben.
Adressen ser Du nedan. På mina hemsidor
kan jag lägga mera argument till mina
påståenden. Där finns det tiotals exempel på
vilka ärenden jag har påverkat under årens
lopp. Sidornar innehåller även svenska
element.
På mina web-sidor berättar om mig. Om mina
böcker ( t.ex Vasa Skärgård I-II är gjord av
mig), om mina olika projekt, om vinterbad,
om liggcyklandet. Där framgår även i vilken
idrottsgren jag har fått FM-medalj.
Varudeklaration: Jag är infödd tvåspråkig
Vasabo. Jag har bott i Dragnäsbäck,
Hemstranden, Bråndö, Sunnavik, Sandviken.
Nu bor jag vid Kasärntorget. Jag tycker att vi
har för mycket utbölingar bland beslutfattare
och hos högre tjänstemän. De förstår inte
alltid vas som är passligt i Vasa fast de
menar säkert väl!
För att jag skulle kunna föra Vasabor saker
vidare behöver jag understöd i valen. Med
detta annonsblad söker jag det ödmjukt.
Jag är 51 år, infödd Vasabo, förlovad med en
läkare, jag har två barn. Den yngsta (16 år)
bor ännu hos mig. Jag är ekonom och jobbar
som företagskonsult.
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Erfarenhet: stadsstyrelse, stadsfullmäktige, Fab Pikipruukinstyrelse, skolnämnden, miljönämnden...

Tapio Osala
Vår viktigaste uppgift är att ta hand om Vasabor: våra
sjuka, gamla, dagvård, skolor, lekplatser,
grundtrygghet, grönområden, naturen, gatorna,
snöplogning osv. När våra egna saker är i gott skick så
räcker dragningskraft för att fylla våra hundratals
tomma bostäder med nytt folk!
Läkarbristen kan åtgärdas!
I Centralsjukhuset finns det specialiteter där mer än
hälften av läkartjänster är obesatta. Vad är det för ett
sjukhus som inte har läkare? Orsaken till den numera
livsfarliga läkarbristen ligger i rigorösa krav på
språkkunskaper. Jag tycker att en finsk läkare är
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bättre än ingen läkare alls!
Vasa stads fina egen läkare system är ett minne blott
på grund av läkarbristen. Köerna till läkare är långa.
Jag gjorde nyss en fullmäktigemotion för att råda bot
på problemet.
I kommunalval bestäms vem som bestämmer om
sjukvården. Kom ihåg att rösta!
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Mera tomter - mera Vasabor?
Eller Trivsam Vasa vi ökar oss naturligt!
Nya havsnära tomter tycks vara lösningen till alla
världens problem i Vasa. Det tycker våra ledande
politiker och tjänstemän. Jag tycker inte att det är
vårt huvudproblem!
Skulle vi Vasabor trivas och ha det bra här skulle vi
öka naturligt!
Kravet att får bygga lyx bostäder i Vasklotskogen är
sjuk. Det finns hundratals lediga byggplatser i Vasa.
Jag tror att det bara frågan om vissa personers
personliga drömmar att få bo flott och förmånligt på
andras bekostnad och mark!
Vi kan aldrig konkurrera med landsbygden med stora
egnahemhustomter. Vi skall se till att vi har trivsam,
trygg och snygg stadsmiljö. En vanlig egnahemshus
tomt i Vasa (som alltså staden hyr eller säljer med
förlust) kostar oss andra skattebetalare över 20 000
€. Tanken är ju att de nya egnahemshus ägare någon
gång i framtiden betalar skatt motsvarande summa
(som de skulle annars betala i någon annan
kommun...)
I Vasa finns det på hösten 2004 c. 700 tomma
bostäder: hälften är till salu hälfter till uthyrning.
Bland dem finns alla kategorier av bostäder.
Kvarntomtens silorna ha fått byggnadslov och är till
salu för en billig peng. Ingen vill bygga så havsnära!
Det finns inte efterfråga! Konstigt! Jag hoppas de rivs
ned och Museigatan befrias!
Bostadsbristen är alltså inte orsaken att folk flytt från
Vasa. Är det månne försämrad service och dålig
sysselsättning?
Vasklotskogen bör lämnas i fred! Stadsbor, Brändöbor,
Sandviksbor och folket i Vöråstan samt skolelever
behöver skogen! Vi skall hålla staden trivsam för
oss Vasabor, då kan vi önska att även någon
annan vill flytta hit.
Bostadsmässa till Kapellbacken!
Kopparö är alldeles otänkbar liksom Vasklot skogen
och Blåbärslandet för bebyggelse.
Däremot kunde Kapellbackens område passa till
bostadsmässan. Även östra stranden av Sundom
udden -där stendagbrott finns - kunde komma
ifråga.
Nära Kapellbacken (fd. Korsnäståget) finns planerade,
obyggda områden. Min idé är att förverkliga
vattenområde dit där all service är färdigbyggd och
där finns otaliga tomma bostäder till salu! Alltså göra
området dragningskraftigt på nytt! Bostadsmässan var
ju där redan en gång på 70-talet. Att föra
vattenområde till bostäder och inte vice versa?
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